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Перехід на МСФЗ: 
підготовка даних для звітності

Вікторія 
ІЛЬЧЕНКО,
провідний 
консультант 
центру 
впровадження 
щодо проду-
ктів 1С ABBYY 
Україна

У попередній статті ми коротко змалювали можливі шляхи 
забезпечення регулярного формування корпоративної звіт-
ності в інтересах зовнішніх і внутрішніх споживачів за МСФЗ. 
Тепер перейдемо до детальнішого розгляду

Розглянемо варіант підготовки даних для звітності шляхом 
трансляції проводок, накопичених у бухгалтерському обліку за 
національними стандартами (для основної частини операцій), 
з використанням часткового паралельного обліку (для тих, що ви-
магають істотно різного відображення операцій). 

Після формування (силами досвідчених аудиторів або влас-
них фінансистів) корпоративної облікової політики, що відпові-
дає міжнародним стандартам, можна переходити до вибору кон-
кретного інструменту для її (корпоративної політики) реалізації. 
Для цього можна використовувати готове рішення від фірми 
«1С» — «1С:Підприємство 8. Управління виробничим підпри-
ємством для України». Його використання особливо доцільне, ко-
ли облік усіх або істотної частини адміністративних одиниць стан-
дартизовано та автоматизовано за допомогою «1С:Управління 
виробничим підприємством для України», тобто облік за націо-
нальними П(С)БО вже ведеться. Тоді для запуску процесу підго-
товки звітності за МСФЗ досить задіяти наявну в програмі одно-
йменну підсистему. На ведення оперативного обліку це зовсім не 
вплине, на ведення бухгалтерського обліку вплине тією мірою, 
якою знадобиться розширювати аналітику відповідно до потреб, 
задекларованих у корпоративній обліковій політиці. 

У чому суть часткового паралельного обліку

Спочатку намалюємо картинку, як виглядатиме цільовий 
стан справ, до якого ми прагнемо, налагоджуючи частковий па-
ралельний облік.

Принципи використання підсистеми МСФЗ 
в «1С:Управління виробничим підприємством для України»
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Впродовж звітного періоду відбувається звичайне накопи-
чення даних в інформаційній базі «1С:Підприємство 8. Управлін-
ня виробничим підприємством для України» шляхом введення 
первинних документів. У кінці звітного періоду виконується 
штатна перевірка введених даних. Після вивірення даних перене-
сенням «дати заборони редагування» здійснюється захист нако-
пичених первинних даних від подальших змін.

Штатними документами системи запускається процес пе-
ренесення даних в підсистему МСФЗ. При цьому переноситься 
85–95% господарських операцій. Не переносяться операції, за-
здалегідь вказані в списку винятків, наприклад можуть бути ви-
ключені операції за кредитом рахунків виробництва, комплекту-
ючих і витрат, операції з нарахування зносу необоротних акти-
вів і т. д.

У підсистемі МСФЗ формуються регламентні документи для 
урахування специфіки відображення за міжнародними стандарта-
ми, зазвичай це:

 – списання матеріально-виробничих запасів;
 – розрахунок собівартості випущеної продукції і послуг;
 – операції за основними засобами і нематеріальними акти-

вами.
У підсистемі МСФЗ формуються коригуючі проводки, 

пов’язані з необхідністю відобразити деякі операції не в тому пе-
ріоді, до якого вони відносяться за вимогами національних стан-
дартів, наприклад відображення фактично виконаних робіт, які 
ще не можуть бути відображені в бухгалтерському обліку, внаслі-
док неотриманого формального первинного документа «Акт зда-
чі-приймання робіт».

У підсистемі МСФЗ формуються документи і ручні операції, 
що не мають аналогів у веденні обліку за міжнародними стандар-
тами, наприклад відображення операцій з орендованими актива-
ми, нарахування резервів, відображення переоцінки і знецінення 
активів.

Виконується закриття періоду і визначення фінансових ре-
зультатів, зокрема формуються регламентні документи «Пере-
оцінка валютних статей», «Закриття рахунків року».

Після цього автоматично заповнюється комплект індивіду-
альної фінансової звітності.

У процесі консолідації автоматично визначаються суми 
внутрішньогрупових операцій, відображених з використанням 
рахунків розрахунків з контрагентами, вручну вводяться показ-
ники нереалізованого прибутку від внутрішньогрупових опера-
цій, виконуються коригування за внутрішньогруповими фінан-
совими вкладеннями, автоматично визначається частка воло-
діння за сумою статутного капіталу та виконується консоліда-
ція і побудова комплекту консолідованої звітності групи 
компаній. 

Тепер опишемо ключові моменти, які необхідно врахувати 
на шляху до мети.



51

ГО
Л

О
В

Б
У

Х
      №

 4
3

(7
6

2
) 2

1
 Л

И
С

ТО
П

А
Д

А
 2

0
1

1
МСФЗ

Особливості паралельного обліку 

Основний бухгалтерський облік ведеться з використанням 
українського плану рахунків бухгалтерського обліку. Для зручнос-
ті накопичення даних з метою підготовки звітності за міжнародни-
ми стандартами в підсистемі МСФЗ є власний план рахунків. У нім 
враховано особливості, що відрізняють принципи міжнародних 
стандартів обліку від прийнятої на Україні практики обліку. 

Для запуску підсистеми МСФЗ треба проаналізувати наяв-
ність усіх рахунків і аналітик, потрібних відповідно до планованих 
до подання в корпоративній звітності показників, додати (поста-
вити завдання програмістам) алгоритми розрахунку показників 
звітності, яких не вистачає в комплекті постачання, додати відпо-
відні рахунки, субрахунки і субконто в план рахунків МСФЗ. 

Далі слід виділити операції, які можна транслювати з про-
водок за українським планом рахунків, переконатися, що облік 
за національними стандартами містить достатню кількість ін-
формації для однозначної інтерпретації таких операцій. Іноді на 
цьому етапі виявляється такий стан справ: для цілей корпора-
тивної звітності аналітика за деякими рахунками, за витратами 
має бути детальніша, ніж та, за якою вівся облік витрат на під-
приємстві досі. Це якраз той випадок, коли запуск підготовки 
звітності може вплинути і на бухгалтерський облік за національ-
ними стандартами. 

Для того щоб методом трансляції проводок отримати дані 
з достатнім, з точки зору корпоративної звітності, розворотом 
щодо аналітики, доводиться міняти структуру довідників і на-
вчати бухгалтерів нових правил заповнення аналітики. Найчас-
тіше це стосується аналітики щодо витрат. Інший момент: 
у міжнародній практиці прийнято резервувати кошти для різ-
них цілей. Зокрема, можуть бути виділені рахунки і субрахунки 
для деяких видів резервів (див. с. 53).

Відповідно до корпоративної облікової політики конкретного 
підприємства може використовуватися інший набір рахунків 
з нарахування резервів, але так чи інакше, серед них, можливо, бу-
дуть резерви, які не нараховуються в обліку за національними стан-
дартами. Для кожного виду резерву треба прийняти рішення: чи то 
відображати нарахування цього виду резерву в системі після розра-
хунку суми резерву зовнішніми засобами, чи то автоматизувати на-
рахування, тобто поставити відповідне завдання програмістам.

Особливості облікової політики

Опис затвердженої на підприємстві облікової політики фік-
сується параметрично в інформаційній базі. Частина елементів 
облікової політики безпосередньо впливає на поведінку програ-
ми, а саме:

 – метод амортизації НМА; 
 – спосіб оцінки МВЗ (точніше, методика списання: ФІФО, 

за середньою вартістю). Метод ЛІФО при застосуванні МСФЗ не 
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передбачено з 2005 року, що випливає з останньої редакції МСФЗ 
2 «Запаси»/IAS 2 «Inventories», проте іншими стандартами, на-
приклад US GAAP, допускається застосування ЛІФО; 

 – метод переоцінки ОЗ і НМА (один з двох методів: або 
з пропорційним перерахунком накопиченої амортизації при пере-
оцінці, або зі списанням амортизації і подальшою переоцінкою).

Інша частина елементів облікової політики задається декла-
ративно, щоб звіт «Облікова політика за МСФЗ» був заповнений 
в усіх істотних аспектах, і не впливає на поведінку програми. 
До таких елементів належать, зокрема:

 – Метод оцінки основних засобів (за первісною або спра-
ведливою вартістю — див. МСФЗ 16 «Основні засоби»/IAS 16 
«Property, Plant and Equipment»); 

 – Метод обліку інвестиційної власності (за справедливою 
або первісною вартістю — див. МСФЗ 40 «Інвестиційна влас-
ність»/IAS 40 «Investment Property»); 

 – Метод визначення відсотка виконання договору підряду 
(один з трьох методів, передбачених в МСФЗ 11 «Договір підря-
ду»/IAS 11 «Consruction Contracts»); 

 – Метод розрахунку даних новопридбаних компаній. У про-
грамі надається можливість вибору одного з двох методів — мето-
ду купівлі або методу об’єднання інтересів. Проте новий стандарт 
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»/IFRS 3 «Business Combinations», 
опублікований у 2004 році, на відміну від раніше прийнятого од-
нойменного стандарту МСФЗ 22/IAS 22, не передбачає альтерна-
тив — тільки метод купівлі.

Щоб пояснити, що малося на увазі під твердженням, що час-
тина елементів облікової політики задається декларативно і не 
впливає на поведінку програми, наведемо приклад. 

Припустимо, ви вказали в обліковій політиці метод оцінки 
основних засобів за первісною вартістю, але вводите документи 
за переоцінкою основних засобів або навпаки, вказали метод 
оцінки основних засобів за справедливою вартістю, але не вводи-
те переоцінки. Програма ніяк не перевіряє наявність такої ситуа-
ції. Дозволимо собі нагадати, що програма — це інструмент авто-
матизації процесу підготовки звітності, але відповідальність за ме-
тодологію, правильність і послідовність використання інструмен-
ту лежить на користувачеві. 

Якщо планується підготовка не лише індивідуальної, але 
й корпоративної звітності, то для роботи підсистеми необхідно 
налаштувати контур консолідації («1С:Управління виробничим 
підприємством для України» дозволяє використовувати тільки 
один контур консолідації в один період часу, на відміну від 
«1С:Консолідації»). Налаштування контуру консолідації поля-
гає у зазначенні видів зв’язку між організаціями в довіднику «Ор-
ганізації холдингу». Вид зв’язку з організацією визначає правила 
подальшої консолідації даних групи. Для автоматичного виявлен-
ня і виключення внутрішньогрупових продажів і оплат необхідно 
виконати налаштування відповідності між елементами довідників 
«Організації холдингу» та «Контрагенти». 
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Можливі рахунки для обліку резервів за МСФЗ 
в «1С:Управління виробничим підприємством для України»

Найменування рахунку Код
Резерв зниження вартості інвестицій, що є в наявності для продажу, довгостроковий 1071X
Резерв під зниження вартості інвестицій, що утримуються до погашення 1072X
Резерв під зниження вартості позик виданих, довгострокових 1073X
Резерв зниження вартості інвестиційної власності для продажу, довгостроковий 1074X
Резерв зниження вартості інших фінансових активів, довгостроковий 1075X
Резерв заборгованості покупців, довгострокової 10912
Резерв заборгованості пов’язаних сторін, довгострокової 10922
Резерв на неотримання платежів з фінансової оренди, довгостроковий 10932
Резерв щодо іншої сумнівної дебіторської заборгованості, довгострокової 10942
Резерв зниження вартості сировини та матеріалів 2031X
Резерв зниження вартості незавершеного виробництва 2032X
Резерв зниження вартості комплектуючих і напівфабрикатів 2033X
Резерв зниження вартості готової продукції 2034X
Резерв зниження вартості товарів 2035X
Резерв зниження вартості інших запасів 2036X
Резерв зниження вартості вкладень для продажу, короткостроковий 2041X
Резерв зниження вартості вкладень для дивідендів, короткостроковий 2042X
Резерв зниження вартості позик виданих, короткострокових 2043X
Резерв зниження вартості інвестицій для продажу, короткострокових 2044X
Резерв зниження вартості інших фінансових вкладень, поточних 2045X
Резерв заборгованості покупців, поточної 20712
Резерв заборгованості пов’язаних сторін, поточної 20722
Резерв на неотримання платежів щодо фінансової оренди до отримання, поточний 20732
Резерв сумнівної іншої дебіторської заборгованості, поточної 20742
Власний капітал і резерви 300
Резерви 302
Резерви безнадійних втрат капіталу 3021

Висновки
Ось у цьому, власне, і полягає підготовка до запуску підсис-

теми МСФЗ. Після того, як корпоративну політику зазначено, 
план рахунків скориговано і комплект звітності приведено у від-
повідність до поставлених вимог, можна розпочинати викорис-
тання підсистеми і оцінити нарешті економію сил і часу, яку дає 
автоматизований процес порівняно з ручним. 

У цій статті ми розглянули спосіб підготовки звітності за 
міжнародними стандартами на основі трансляції проводок з част-
ковим паралельним обліком. Сподіваємося, це саме той шлях, 
який допоможе вашому підприємству прийти до коректної, до-
стовірної, своєчасно формованої корпоративної звітності. У на-
ступних статтях ми розглянемо інші шляхи автоматизації цього 
процесу.

Але Вам немає необхідності чекати виходу інших статей ци-
клу: вже зараз Ви можете звернутися до центру впровадження 
«ABBYY Україна» за індивідуальними рекомендаціями і допомо-
гою в автоматизації процесу підготовки звітності за міжнародни-
ми стандартами.


